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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.164/2015
Θέρμη 08-06-2015

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»
   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης. 
10. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου 

Θέρμης και ειδικότερα της  Δ.Ε. Βασιλικών.
11. Την  ανάγκη  αντιμετώπισης  των  έκτακτων  ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών  εργασιών 

επισκευής  των εγκαταστάσεων ‘γεώτρησης  Λακκιάς,  Γ2  γεώτρησης  ΑΓ.  Παρασκευής, 
αρδευτικού φράγματος Αγ.Αντωνίου,  γεώτρησης  ΄Πιπινίκα’  Βασιλικών,  αντλιοστασίου 
΄Αγ.  Ιωάννης  Βασιλικών,  της  Δ.Ε.  Βασιλικών  του  Δήμου  Θέρμης  λόγω  εκτάκτων 
βλαβών. 

12. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό 
για την αντιμετώπιση των βλαβών. 

13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
14. Την έγγραφη εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την εκτέλεση  των εργασιών  επισκευής  και αποκατάστασης των έκτακτων βλαβών των 

ηλεκτρολογικών  και  ηλεκτρονικών  εγκαταστάσεων  των:  εγκαταστάσεων  ‘γεώτρησης 
Λακκιάς,  Γ2  γεώτρησης  ΑΓ.  Παρασκευής,  αρδευτικού  φράγματος  Αγ.Αντωνίου, 
γεώτρησης  ΄Πιπινίκα’  Βασιλικών,  αντλιοστασίου  ΄Αγ.  Ιωάννης  Βασιλικών,   της  Δ.Ε. 
Βασιλικών του Δήμου Θέρμης που προέκυψαν λόγω έκτακτων βλαβών και ειδικότερα: 

Αλλαγή βραχυκυκλωμένου- επισκευή INVERTER, έλεγχος PID, ρυθμίσεις  γεώτρησης 
Λακκιάς.
Αλλαγή συνδέσεων-ενώσεων 14 μουφών, σωληνάκια καλωδίωσης ,χρονικού, πηνίου, 
ρελέ, Γ2 γεώτρησης ΑΓ. Παρασκευής . 
Σύνδεση κινητήρα, ασφάλειες ΔΕΗ, πρόβλημα υπέρτασης, βραχυκύκλωμα κινητήρα 
αρδευτικού φράγματος Αγ.Αντωνίου. 
Επισκευή πομποδεκτών, κεραιών , σταθμικών, πίνακα, γεώτρησης ΄Πιπινίκα’ 
Βασιλικών. 
Αντικατάσταση  θερμικού, βλάβη soft starter, αποσύνδεση βραχυκυκλωμένων 
φωτιστικών αντλιοστασίου ΄Α.Ιωάννης΄ Βασιλικών. 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.980,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 
2. Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση.
3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. '62-07-02-0051 & 

Κ.Α. 54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται και 
θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 7ΑΨ0ΟΛΖΛ-Ρ3Ε



                                                     

ΑΔΑ: 7ΑΨ0ΟΛΖΛ-Ρ3Ε


	ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
	  	 Ο Πρόεδρος
	                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης


	Αποφασίζουμε
	                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


		2015-07-09T08:41:32+0300
	Athens




